Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok (K_17)
MELLÉKLET SZÁMA

DOKUMENTUM NEVE

PÉLDÁNYSZÁM

TEENDŐ

Támogatási szerződés

3 pld.

Aláírás és postázás

1. sz. melléklet

Munkaterv

3 pld.

Aláírás és postázás

2. sz. melléklet

Költségterv és indoklása

3 pld.

Aláírás és postázás

3. sz. melléklet

Cégkivonat/Nyilatkozat*

1 pld.

Postázás

4. sz. melléklet

Aláírás minta/Nyilatkozat*

1 pld.

Postázás

A szakmai és pénzügyi beszámolóhoz és a szerződésmódosításhoz szükséges
formanyomtatványok, kitöltési útmutatók (Támogató honlapjáról lesznek letölthetők)
Tájékoztató a szakmai beszámoló elkészítéséhez és pénzügyi szabályzat a pénzügyi elszámolás
elkészítéséhez (Támogató honlapjáról letölthetők)

Elektronikus
tájékoztató anyag
Elektronikus
tájékoztató anyag

7. sz. melléklet

Nyilatkozatok

3 pld.

Kitöltés, aláírás és postázás

8. sz. melléklet

Teljesítési feltételek

3 pld.

Aláírás és postázás

9. sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat**

3 pld.

Letöltés, kitöltés, aláírás és
postázás

10. sz. melléklet

A kutató és a befogadó intézmény közötti jogviszonyt igazoló dokumentum másolata***

1 pld.

Postázás

11. sz. melléklet

Konzorciumi szerződés****

3 pld.

Postázás

Tájékoztató a Teljesítési feltételek és a Pénzügyi szabályzat tartalmáról

3 pld.

Aláírás és postázás

Projekt megvalósításához szükséges szakhatósági engedély(ek) másolata*****

1 pld.

Postázás

5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Nincs teendő
Nincs teendő

* Kizárólag államháztartáson kívüli befogadó intézmény esetén szükséges. Ha 3 évnél nem régebben benyújtott pályázathoz korábban csatolásra került és az abban foglalt adatokban
változás nem történt, elegendő az erre vonatkozó nyilatkozat is (részletesebben ld. Támogatási szerződés).
** Kizárólag abban az esetben szükséges, ha tartalmilag változott a pályázat keretében benyújtott változathoz képest.
*** A vezető kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia. Amennyiben e jogviszony még nem áll fenn, kérjük, szíveskedjen csatolni egy nyilatkozatot a támogatási szerződéshez, amelyben nyilatkozik, hogy 30
napon belül megküldi a fenti jogviszonyt igazoló dokumentum másolatát.
**** Kizárólag konzorciumi projekt esetében szükséges: az együttműködő felek munkamegosztását szabályozó polgári jogi szerződés a konzorcium tagjai között.
***** amennyiben releváns
Az elektronikusan letölthető dokumentumok elérhetősége:
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/kutatasi-temapalyazat/k-17
Kizárólag konzorciális projektekre vonatkozó kiegészítések:
a) A Támogatási szerződést, az 1., 8. és 11. sz. mellékleteket a konzorcium minden tagja aláírja;
b) A 2. és 7. sz. mellékletet, a Tájékoztatót és - szükség esetén - a 3., 4. és 9. sz. mellékletet a konzorcium minden tagja külön csatolja a szerződéshez.
c) A 10. sz. mellékletet csak a konzorcium vezetőjére vonatkozóan szükséges csatolni.

